
 متى ُيحمل المطلق على المقيد :المحاضرة الرابعة
 

باللَّفِظ فالقاِعَدُة ـ كما تقدَّم ـ ُوجوُب إعماِل إذا ورَد القيُد ُمقترًنا     
القيِد، ولكْن إذا جاَء القيُد منفصاًل عن اإلطالِق، بأْن يجيَء هذا 

، وهذا في نصٍّ آخَر، فلُه أربُع حاالت    :في نصٍّ
 .ـ إذا اتَّحد في الُحكِم والسَّبِب، فيجُب حمُل الُمطلِق على المقيَّدِ 1

{ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيرِ }: قوله تعالى: مثالهُ 
ُقْل اَل َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى }: ، مع قوِلهِ [ 3: المائدة]

{ ِزير  َطاِعم  َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنْ 
في اآليِة األولى ُمطلٌق، وفي اآلية ( الدَّمِ )، فلفُظ [ 141: األنعام]

بياُن ُحكِم : ُحرَمُة الدَِّم، والسَّببُ : الثَّانية مقيٌَّد بالمسفوِح، الُحكمُ 
 المطاِعِم المحرَّمةِ 

 .في اآليتيِن والدَُّم فيهما واحدٌ 
 ..الُمطلُق على المقيَّدِ  ـ إذا اختلَفا في الُحكِم والسَّبِب، فال ُيحملُ 2

: المائدة]{ َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما}: قوله تعالى: مثاُلهُ 
اَلِة َفاْغِسُلوا }: مع قولهِ [ 33 َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

ُمطلٌق ( األيدي)، فلفُظ [ 6: ئدةالما]{ ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ 
في اآليِة األولى، ومقيٌَّد في اآلية الثانية، لكنَّ ُحكَم األولى وجوُب 
قطِع األيدي، وسببَها السَّرقُة، وُحكَم الثَّانَيِة وجوُب غسِل األيدي، 

 .وسَبَبَها القياُم إلى الصَّالةِ 



صحُّ حمُل الُمطلِق فعالَقُة التَّأثيِر منعِدَمٌة بيَن الُحكميِن، فال ي
 .علىالمقيَّدِ 

ن كاَن  وِلذا ُرِوي في السُّنَِّة تقييُد الَقطِع بالكفِّ إلى الرُّسِغ، وهذا وا 
وايُة فيه  النَّقُل بُخصوِصِه ال يثبُت بِه إسناٌد، لكنَُّه لم ُينقُل غيُرُه والرِّ

اهلل صلى  -ليسْت بساِقَطة ، وهو المرويُّ ِفعُلُه عِن أصحاِب النَّبيِّ 
، ذلَك أنَّ لرفلظ -عليه وسلم  ( اليد)، وقِد اعتَضَد بأصل  شرعيٍّ

، كما ُيراُد به إلى الِمرفِق، كما ُيراُد به إلى المنِكِب،  ُيراُد به الكفُّ
والحدُّ يسُقُط بالشُّبَهِة، كما ال ُيتجاوُز بِه قْدُر اليقيِن، واليقيُن هُهنا 

 .حقَُّق المقصودُ بقْطِع أدنى ما ُيسمَّى يًدا، وبِه يت
 ـ إذا اختلَفا في الُحكِم واتَّحَدا في السَّبِب، فال ُيحمُل الُمطلُق على3

 .المقيَّدِ 
َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَُّموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا }: مثاُلُه قولُه تعاَلى

: ذلَك في اآلية، مع قوِلِه قبل [ 6: المائدة]{ ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنهُ 
اَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم } َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

ل ُمطلٌق، وفي ( األيدي)فلفُظ { ِإَلى اْلَمَراِفقِ  ، في الموضِع األوَّ
يِن، ف( إلى المرافقِ )الثَّاني مقيٌَّد  كالُهَما في ، السَّبُب ُمتَّحٌد في النَّصَّ

ل وجوُب التَّيمُِّم  الِة لكنَّ الُحكم مختلٌف ففي األوَّ القياِم إلى الصَّ
الِة عنَد فقِد الماِء، وفي الثَّاني وجوُب الُوضوءِ   .للصَّ



ُتمسُح األيِدي في التَّيمُِّم إلى : فال يصحُّ في هذه الحالِة أن ُيقالَ 
على المقيَِّد في نصِّ المرافِق، حماًل للُمطلِق في نصِّ التَّيمُِّم 

 .الُوضوءِ 
ولَذا جاَءت السُّنَُّة بَعدِم اعتبارَِها هذا القيدِ في التَّيمُِّم خالًفا للحنفيَِّة 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -والشَّافعيَّة ومن وافقُهم، وذلَك قوله 
إنَّما كان يكفيَك أن تضرَب بيَديَك األرَض، ثمَّ : ))لعمَّاِر بن ياسر  

، وهو قوُل [ متفٌق عليه(( ]ثمَّ تمَسَح بهَما وجَهَك وكفَّيكَ َتنُفَخ، 
، وجماعة  من التَّابعيَن ومذهُب أحمَد بِن حنبل   عليِّ بن أبي طالب 
وكثير  من أهِل الحديِث، وما ُروَي من األحاديِث في أنَّ التَّيُمَم إلى 

وايةِ   .الِمرفقيِن فال يثُبُت منُه شيٌء من ِقِبِل الرِّ
 اتَّحَد في الُحكِم واختلَفا في السَّبِب، فال ُيحمُل الُمطلُق على ـ إذا4

 .المقيَّدِ 
َوالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم }: مثاُله قوله تعالى في كفَّارِة الظِّهارِ 

: المجادلة]{ ثُمَّ َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبة  ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسَّا
{ َفَتْحِريُر َرَقَبة  ُمْؤِمَنة  }: ، مع قولِه في كفَّارِة قتِل الخطإ [3
في اآلية األولى ُمطلٌق، وفي الثَّانية ( رقَبة)، فلفُظ [ 22: النساء]

مقيٌَّد باإليماِن، الُحكُم واحٌد هو الكفَّارُة، والسَّبُب ُمختلٌف، فاألولى 
 .الظِّهاُر، والثَّانيُة القتلُ 

هذا الحالِة حمُل الُمطلِق على المقيَِّد عنَد الحنفيَِّة فال يصحُّ في 
ومن وافقُهم خالًفا للشَّافعيَِّة، يؤيُِّد ذلك في المثاِل المذكوِر أنَّ 



الكفَّارَة عقوبٌة ُشرعْت لعلَّة ، ولكلِّ ُحكم  علَُّتُه الُمناسَبُة لُه، قْد تظهُر 
كفَّارِة القتِل لشدَِّة أمرِِه  وقْد تخَفى، ولعلَّ المقاَم ُهنا أْن ُشدَِّد في

بخالِف الظِّهاِر، والقيُد في هذا الُحكِم تشديٌد كما ال يخفى، واهلُل 
أراَد ُهنا التَّشديَد : تعالى رحيٌم بعباِدِه، فحيُث لم ُيشدِّد فال ُيقالُ 

لكوِنه شدََّد في ُحكم  آخَر ماثَل هذا الُحكَم في ُمسمَّاُه، فتلَك زياَدٌة 
 .ِع ومشقٌَّة على األمَّةِ في الشَّر 

[ 11:النساء]{ ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْينٍ }: ففي قوله تعالى
، الوصية مطلقة قيدت بالحديث، الذي دل على انه ال وصية بأكثر 

من الثلث، فصار المراد في اآلية الوصية التي في حدود ثلث 
 .التركة

ذا ورد اللفظ مطلقًا في نص ش    رعي، وورد هو نفسه مقيدًا في وا 
نص آخر، إن كان موضوع النصين واحدًا بأن كان الحكم الوارد 

فيهما متحدًا، والسببالذي بني عليه الحكم متحدًا، حمل المطلق على 
كان المراد من المطلق هو المقيد ألنه مع اتحاد الحكم : المقيد، أي

يكون المطلق والسبب، ال يتصور االختالف باإلطالق والتقييد، ف
 .مقيدًا بقيد المقيد

َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة }: قوله تعالى في سورة المائدة: مثال هذا   ُحرِّ
 .الدم هنا مطلق القيد[ 3:المائدة]{ 000َواْلدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر 



ًا ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّم}: وقوله تعالى في سورة األنعام
{ َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحًا َأْو َلْحَم ِخنِزيرٍ 

، الدم هنا مقيد بالمسفوح، فالمراد بالدم في آية [ 141:األنعام]
المائدة الدم المسفوح المنصوص على تحريمه في آية األنعام، ألن 

والسبب الذي بني عليه الحكم  الحكم في اآليتين واحد وهو التحريم،
فيهما واحد وهو كونه دمًا، فلو كان الدم محرم مطلق الدم خال القيد 

 .من الفائدة(( مسفوحاً ))وهو 

أما إذا اختلف النصاب في الحكم، أو في السبب، أو فيهما معًا، فال 
يحتمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطالقه في 

قيده في موضعه، ألن اختالف الحكم أو  موضعه، وبالمقيد على
وهذا . السبب أو أحدهما قد يكون هو علة االختالف إطالقًا وتقييداً 

مذهب الحنفية وأكثر المالكية، وأما إذا اختلفا في السبب واتحد في 
 .الحكم فيحمل المطلق على المقيد

َها َيا َأي  }: مثال النصين المختلفين حكمًا مع اتحاد السبب قوله تعالى
الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى  الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

َفَتَيمَُّموْا َصِعيدًا َطيِّبًا َفاْمَسُحوْا }: ، وقوله تعالى[ 6:األنعام]{ اْلَمَراِفقِ 
واحد وهو  ، والسبب في اآليتين[ 6:المائدة]{ ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنهُ 



التطهير إلقامة الصالة، والحكم في األول وجوب الغسل وفي الثانية 
، وقوله [ 33:النساء]{ َوُأمََّهاُت ِنَسآِئُكمْ }: وجوب المسح، ومثله قوله

{ َوَرَباِئُبُكُم الالَِّتي ِفي ُحُجوِرُكم مِّن نَِّسآِئُكُم الالَِّتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ }
 [ .33:النساء]

نصين المتحدين حكما المختلفين سببًا، قوله تعالى في ومثال ال  
َوَمن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطئًا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة م ْؤِمَنٍة َوِدَيٌة }: كفارة القتلخطأ

: ، وقوله تعالى في كفارة الظهار[ 23:النساء]{ م َسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلهِ 
مَّ َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مِّن َوالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمن نَِّساِئِهْم ثُ }

: وقوله في شهود المداينة[ . 3:المجادلة]{ َقْبِل َأن َيَتَماسَّا
وقوله في شهود [ . 383:البقرة]{ َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكمْ }

ففي اآليتين [ . 3:الطالق]{ َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّنُكمْ }: المراجعة
الحكم واحد وهو وجوب تحرير رقبة، والسبب في الوجوب مختلف 

 .ألنه في إحداهما المداينة، والثانية المراجعة

فال يعتبر المقيد بيانًا ويحمل المطلق عليه إال في صورة واحدة،  
وأما إذا اختلف حكمًا، . وهي ما إذا اتحد موضوعهما حكمًا وسبباً 

كمًا وسببًا، فال يحمل المطلق على المقيد بل أو سببًا، أو اختلفا ح
يفهم المطلق في موضعه على إطالقه، ويفهم المقيد في موضعه 



على قيده، ألن اختالف الحكم قد يكون سببًا في االختالف 
باإلطالق والتقييد، أي أنه لما كان الحكم في آية الوضوء وجوب 

فق، ألن التيمم غسل األيدي، أطلقها ولم يقيدها بكونها إلى المرا
رخصة شرعت للتخفيف عند عدم وجود الماء، فيناسبه التخفيف 
أيضَا في إطالق اليد فيجزئ كل ما يصدق عليه لفظ يد، وكذلك 
الحال إذا اختلف السبب فقد يكون القتل خطأ اقتضى تقييد الرقبة 

رادة المظاهر العودة لم يقتض هذا  باإليمان تشديدًا للعقوبة، وا 
 .زئ تحرير أية رقبةالتشديد فيج

 

 

 

 

 

 

 

 



 


